
1 
 

 

 

 

Muinsuskaitseameti eksperdihinnang Tapa raudteejaama peahoone ja 

veetorn-depoo mälestiseks tunnistamiseks  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Koostaja: Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2016 



2 
 

 

Sisu 

1. Üldandmed. ............................................................................................................................ 3 

2. Hinnang hoone vastavusele kaitse kriteeriumidele ............................................................... 3 

2.1. Teemakohased uuringud, inventeerimised .................................................................... 3 

2.2. Samatüübiliste mälestiste võrdlev analüüs ..................................................................... 4 

2.3. Objekti vastavus ehitismälestiseks tunnistamise kriteeriumidele .................................. 4 

2.3.1. Tapa raudteejaama peahoone ................................................................................. 4 

2.3.2. Tapa raudteejaama veetorn-depoo ......................................................................... 5 

3. Menetluse käik ....................................................................................................................... 6 

3.1. Ettepanek mälestiseks tunnistamiseks ........................................................................... 6 

3.2. Menetlusosaliste teavitamine ja arvamuste küsimine ................................................... 6 

3.2.1. Kohalik omavalitsus ................................................................................................. 6 

3.2.2. Hoone omanik .......................................................................................................... 6 

3.2.3. Ettepaneku täiendav kaalumine .............................................................................. 7 

4. Mälestiseks tunnistamise põhjused ....................................................................................... 7 

5. Mälestiste andmed ................................................................................................................. 9 

5.1. Ettepanek mälestiste nimede kohta: .............................................................................. 9 

5.2. Ettepanek mälestiste liigi kohta: ..................................................................................... 9 

5.3. Kaitsevöönd: .................................................................................................................... 9 

LISAD ......................................................................................................................................... 12 

1. Tapa raudteejaama eksperdihinnang. Riin Alatalu 2012 
2. Väljavõte alusuuringust „Eesti raudteejaamad“ Martin Jänes, Urmas Oja 2004. 

Inventeerimisleht ja valik fotosid. 
3. Tapa kodanike pöördumine 2008 
4. Teavituskiri Tapa vallavalitsusele 
5. Tapa vallavalitsuse vastus 
6. Tapa vallavalitsuse arvamus 
7. Vastus Tapa vallavalitsusele 
8. Arvamuse küsimine omanikult 
9. Omaniku arvamus 
10. Veetorn-depoo tehnilise seisukorra ekspertarvamus. AS Telora-E 2014 
11. Vastus omanikule 
12.  Veetorn-depoo ülevaatuse aruanne. Virgo Eiche 2016 
13. Teavituskiri Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 
14. Muinsuskaitse Nõukogu otsus 

 



3 
 

1. Üldandmed.  
Käesolev eksperdihinnang on koostatud  hinnangu andmiseks Tapa raudteejaama peahoone ja 

veetorn-depoo vastavusele riikliku kaitse kriteeriumidele, menetluskäigust ülevaate 

andmiseks ja hoonete mälestiseks tunnistamise ettepaneku sõnastamiseks. Kahele hoonele on 

koostatud ühine eksperdihinnang, kuna hooned kuuluvad ühte kompleksi. 

 

1) Nimetus: Tapa raudteejaama peahoone 

Asukoht: Lääne-Viru maakond, Tapa linn, Tapa raudteejaam (KÜ 79101:017:0045) 

Rajamisaeg: 1914-1928 

Autor: teadmata 

Omanik: AS Eesti Raudtee 

 

2) Nimetus: Tapa raudteejaama veetorn-depoo 
Asukoht: Lääne-Viru maakond, Tapa linn, Tapa raudteejaam (KÜ 79101:017:0045) 

Rajamisaeg: 1876-1928 

Autor: teadmata 

Omanik: AS Eesti Raudtee 

 

2. Hinnang hoone vastavusele kaitse kriteeriumidele 

2.1. Teemakohased uuringud, inventeerimised 

Eesti raudteejaamade uurimiseks on Muinsuskaitseameti tellimusel 2003-2004 a läbi viidud 

Eesti raudteejaamade inventariseerimine.1 Inventeerimisel käsitleti 215 raudteejaama, kaitse 

alla võtmise ettepanekud tehti 90 raudteejaama kohta, nende hulgas ka Tapa raudteejaam. 

Tapa raudteejaama kohta koostatud inventeerimisleht ja valik fotosid - vt LISA 2.  

Ainsana on selles alusuuringus riikliku kaitse alla pakutud raudteejaamade nimekirjast seni 

kaitse alla võetud Tondi raudteejaama peahoone 2006. aastal.  

 

Projekti „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs.“   

raames koostatud alusuuringus „20. sajandi Eesti raudteejaamad“ 2 on Tapa raudteejaam 

samuti soovitatud kindlasti riikliku kaitse alla võtta: „Tapa raudteejaam on I maailmasõja 

eelse raudteearhitektuuri üks silmapaistvamaid näiteid, eriline nii oma suuruse, kujunduse kui 

materjalikasutuse poolest. On äärmiselt imekspandav, et hoone siiani kultuurimälestiste 

hulgas pole ja kindlasti tuleks see nende hulka arvata.“ 

Projektiga „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“   

kaardistati üle 3000 objekti ning nende seast valis projekti ekspertkomisjon3 välja 130 ehitist, 

millele koostati  eksperdihinnangud mälestise tunnustele vastavuse kohta. Eksperdihinnangute 

koostajad hindasid mälestise staatuse vääriliseks 114 ehitist, nende seas Tapa raudteejaama 

peahoone ja veetorn-depoo (vt LISA 1, Tapa raudteejaama peahoone koos veetorn-depooga. 

Eksperdihinnang. Riin Alatalu, 2012).  

 

                                                      
1 Martin Jänes, Urmas Oja „Eesti raudteejaamade inventariseerimine.“ 9 CD-d Muinsuskaitseameti arhiivis 
2 Leele Välja. „20. sajandi Eesti raudteejaamad“ 

http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/Raudteearhitektuur.pdf  
3 Ekspertkomisjoni koosseis: Lilian Hansar, Jaak Huimerind, Mart Kalm, Merle Kinks, Epp Lankots, Ilme 

Mäesalu, Oliver Orro, Heiki Pärdi, Anneli Randla, Leele Välja.  

 

http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/Raudteearhitektuur.pdf
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2.2. Samatüübiliste mälestiste võrdlev analüüs 
Eestis on mälestiseks tunnistatud 31 raudteejaama peahoonet. Koos erinevate abihoonete ja 

rajatistega on kaitse all 70 raudteejaamade kompleksidesse kuuluvat ehitist. Samas on valik 

mõneti juhuslik, mitmed väga väärtuslikud ja esinduslikud raudteejaamadest ei ole kaitse all, 

nagu on välja toodud alusuuringutes. Sealhulgas on vanuse, autentsuse ja silmapaistvuse 

poolet väga väärtusliku ja asula arengu seisukohast olulise raudteejaamana kaitse alla võtmata 

Tapa raudteejaam.  

Peale Tapa raudteejaama on 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti ettepanekute alusel 

plaanis lähiajal mälestiseks tunnistada ka Narva ja Valga raudteejaamad.  

 

 

 

2.3. Objekti vastavus ehitismälestiseks tunnistamise kriteeriumidele 

 

2.3.1. Tapa raudteejaama peahoone 

   Kriteerium Kriteeriumi selgitus 
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1. Vanus   Hoone läänepoolne ots on ehitatud 1914,  idapoolne osa 1928. aastal.  

 

2. Autentsus 

ehk ehedus 

Hoone on valminud mitmes etapis, autentsete ja väärtuslikena käsitletakse eelkõige ajalooliseid 

kihistusi kuni 1930ndate lõpuni.  

Hoone välisilme on säilinud suures osas autentsena, va enamus korstnapitse.  

3. Interjööri või 
sisseseade säilivus 

Interjöörides on säilinud algseid detaile ja viimistlust, eriti väärtuslik on algne profiilliistude ja 

rombkaunistustega risttalalagi ootesaalis. Säilinud on ka plaaditud põrandad, kaks glasuurpott-idest 

ahju jm detaile.  Mitme ruumi seinad on viimistletud krohvi ja nõukogude-aegse vineerlambrii- 

ga. Uksed on enamuses sekundaarsed. 

 

4. Funktsiooni 

järjepidevus 

Hoone oli jaamahoonena kasutusel kuni 2004. a.  

5. Haruldus 

 

Ainuke säilinud I maailmasõja eelne eriprojekti järgi valminud kivist raudteejaam Eestis. 

Haruldane ka oma suuruse ja esindusliku fassaadi poolest. 

6. Tüüpilisus 

 

- 

7. Silmapaistvus  Hoone on silmapaistev kui erakordselt suur ja esinduslik Esimese maailmasõja eelne rongijaam. 
Kõige silmapaistvam eriprojekti järgi valminud raudteejaamahoone sellest perioodist. Punase 
tellise ja paekiviga kombineeritud fassaadid on raudteearhitektuuri kontekstis silmapaistvalt 
uhked.4 
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 8. Terviklikkus ehk 

ansamblilisus 

Raudteejaama peahoone moodustab kompleksi veetorn-depoo ning teiste raudteejaama 

ehitistega (sh tualett, kelder, purskkaev, vedurite veega täitmise pump). 

9. Silmapaistva 

mõju või 

sümboolse 

tähendusega 

hooned 

 

Tapa on linn, mis on kasvanud raudteejaama ümber. Raudteejaamakompleksil on linna 

kujunemisloos ja linnaruumis keskne roll. 

                                                      
4 Leele Välja „20 sajandi Eesti raudteejaamad“ lk 23 
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10. Tähtsus 

ajalooprotsessis 

Tapa raudteejaam on üks vanemaid Eesti raudteejaamu, see rajati 1870. a Balti raudtee 

ehitamisega Paldiski-Gatšina liinil. Tapale rajati algselt puidust raudteejaama hoone, mis ehitati 

raudteejaama tähtsuse kasvades kahes etapis ümber kivihooneks (1914. a ehitati kivist 

läänetiib, 1928. a idatiib).  

11. Seos üldtuntud 

isikutega 

  

 - 
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Tehniline 

seisukord 

Rahuldav-halb 

Kasutusväärtus Praegu hoonel kasutus puudub. Viimati oli 2006. a hoones avatud puhvet ja  mõned korrad on 
jaamahoonet kasutatud teatrisaalina. Perspektiivis on võimalikud erinevad kasutusviisid.  

 

2.3.2. Tapa raudteejaama veetorn-depoo 

 

   Kriteerium Kriteeriumi selgitus 
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1. Vanus   Kahekorruseline reservvedurite depoo ehitati 1876. a. 1928. a lisati kõrgem veetornide 
osa.  
 

2. Autentsus 

ehk ehedus 

Hoone on valminud mitmes etapis, autentsete ja väärtuslikena käsitletakse eelkõige 

ajalooliseid kihistusi kuni 1930ndate lõpuni.  

Hoone välisilme on säilinud suures osas autentsena. Hoonel oli Nõukogude-aegne 

juurdeehitus, kuid see on nüüdseks likvideeritud.  

3. Interjööri või sisseseade 
säilivus 

Hoones  on säilinud võlvltud lagi, suur metallahi, veemahutid (metallist ja betoonist), 

algsed uksed jm väärtuslikke detaile.  

4. Funktsiooni järjepidevus Veetornina funktsiooni enam ei ole 

5. Haruldus 

 

Trepikojamahuga ühendatud kahest veetornist ja depoost koosnev ehitis on Eestis 

ainulaadne.  

6. Tüüpilisus 

 

- 

7. Silmapaistvus  Hoone on silmapaistev kui erakordselt suur ja esinduslik tellisest veetorn. 
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8. Terviklikkus ehk 

ansamblilisus 

Veetorn-depoo moodustab kompleksi teiste raudteejaama ehitistega (sh peahoone, 
tualett, kelder, purskkaev, vedurite veega täitmise pump). 

9. Silmapaistva mõju või 
sümboolse tähendusega 
hooned 

 
Veetorn-depoo on Tapa linnas oluline sümbolobjekt ja silmapaistev kõrge maamärk, 
vanim Tapa raudteejaamakompleksis säilinud hoone, mis sümboliseerib raudteejaama 
rajamisaega.  
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10. Tähtsus ajalooprotsessis Tapa raudteejaam on üks vanemaid Eesti raudteejaamu, see rajati 1870. a Balti 
raudtee ehitamisega Paldiski-Gatšina liinil. Veetorn-depoo on rajatud raudteejaama 
ehitamise ajal, praegune peahoone on võrreldes veetorn-depooga hilisem.  

11. Seos üldtuntud 

isikutega 

  

 - 
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ta

ta
ks

e Tehniline seisukord Halb, vajab kiiresti katustamist. 

Kasutusväärtus Praegu hoonel kasutus puudub.  
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3. Menetluse käik 

3.1. Ettepanek mälestiseks tunnistamiseks 
Ettepanek hoonete mälestiseks tunnistamiseks tehti projekti „Eesti väärtusliku 20. Sajandi 

arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames ekspertnõukogu ja eksperdihinnangu koostaja 

(Riin Alatalu) poolt 2012. a – vt LISA 1. Samuti on kaitse alla võtmise ettepaneku teinud 

kahe erineva Eesti raudteejaamasid käsitleva alusuuringu koostajad (vt ptk 2.1).  

Sama ettepaneku on teinud ka Tapa elanikud (vt LISA 3, pöördumine vallavolikogule, 

maavanemale ja Eesti Raudteele 10. 09. 2008). 

 

Ettepanekut toetab ehitismälestiste eksperdinõukogu. Väljavõte 19.05.2015 koosoleku 

protokollist:  

25. Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo mälestiseks tunnistamise ettepanek.  

Peale arutelu otsustati: Tunnistada raudteejaam mälestiseks kui väärtuslik ja detailiderikas, 

ajaloolise hoonemahu, välisilme ja ajastuomase interjööri  detailid ja dekoorielemendid 

peaaegu terviklikult säilitanud historitsistlik jaamahoone, mis koos veetorn-depooga ja 

jaamakompleksi teiste hoonetega moodustab funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse 

linnaehituslikult tervikliku ansambli.   

Tunnistada veetorn-depoo mälestiseks kui raudteejaamaga tervikliku ajaloolise kompleksi 

moodustav Eestis ainulaadne raudtee- ehitis, Tapa oluline sümbolobjekt ja maamärk.  

 

 

3.2. Menetlusosaliste teavitamine ja arvamuste küsimine 

3.2.1. Kohalik omavalitsus 

Kohalikult omavalitsuselt küsiti arvamust hoone mälestiseks tunnistamise kohta 08.09.2014, 

kiri nr 1.1-7/1802  (LISA 4)  

Tapa vallavalitsus vastas 09.10.2014, et soovib vastamiseks lisaaega, kuna AS Eesti Raudtee 

koostab eksperdihinnangut hoonete seisukorra hindamiseks (LISA 5)  

28.05.2015 vastas Vallavalitsus, et on nõus Tapa jaamahoone ja veetorni mälestiseks 

tunnistamisega ning palus Muinsuskaitseameti seisukohta ühe kuu jooksul. (LISA 6)  

Muinsuskaitseamet vastas Tapa vallavalitsusele 11.06.2015 kirjaga nr 1-7/1802-4, et jätkab 

kaitse alal võtmise menetlust. (LISA 7)  

 

3.2.2. Hoone omanik 

Hoone omaniku, AS Eesti Raudtee, esindajatega arutati Tapa raudteejaama mälestiseks 

tunnistamise küsimust esmalt 13.10.2014 Muinsuskaitseametis. 

Hoonete omanikult küsiti arvamust hoonete mälestiseks tunnistamise kohta ametlikult 

11.06.2015, kiri nr 1.1-7/569. (LISA 8)  

Omanik saatis oma kirjaliku seisukoha hoonete mälestiseks tunnistamise kohta 01.07.2015 

kuid see jõudis Muinsuskaitseametisse viivitusega. Omanik oli nõus Tapa raudteejaama 

peahoone mälestiseks tunnistamisega, kuid veetorni mälestiseks tunnistamise vastu, kuna 

puuduvad veetorni kasutamisest huvitatud isikud, see on halvas seisukorras, veetorn ohustab 

Tapa-Tartu peateed ning asukoha tõttu on selle konserveerimistööd kallid (LISA 9) 
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Omaniku tellimusel on veetorni tehnilise seisukorra kohta koostatud 2014. a ekspertiis (LISA 

10).  

Omaniku seisukoha ja tehnilise seisukorra ekspertiisi valguses kaaluti mälestiseks 

tunnistamist uuesti (ptk 3.2.3.) ning Muinsuskaitseameti insener koostas veetorni seisukorra 

kohta omapoolse hinnangu. Inseneri hinnangul hoone ei ole varisemisohtlik, kuid vajab kiiret 

reageerimist katuste korda tegemiseks. (LISA 12).  

Omanikule saadeti 21.01.2016 kiri nr 1.1-7/1615-3, milles anti teada, et Muinsuskaitseamet 

siiski jätkab ka veetorn-depoo kaitse alla võtmise menetlust ning põhjendati otsust (LISA 11). 

 

 

3.2.3. Ettepaneku täiendav kaalumine 

Peale omaniku ja kohaliku omavalitsuse arvamuste saamist ning AS TELORA-E koostatud 

ekspertarvamusega tutvumist veetorn-depoo tehnilise seisukorra kohta kaaluti mälestiseks 

tunnistamise menetluse jätkamist Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis 

01.12.2015. a. Väljavõte protokollist:  

 

13. Tapa raudteejaama veetorni kultuurimälestiseks tunnistamise ettepanek. Esitaja 

Muinsuskaitseamet. 

Triin Talk tutvustas kultuurimälestiseks tunnistamise ettepanekut. Komisjon, tuginedes 

muinsuskaitseseadusele ja Vabariigi Valitsuse 20.09.2002 määrusele nr 286, otsustas: jätkata 

kultuurimälestiseks tunnistamise menetlust. 

Tapa raudteejaama veetorn ja jaamahoone  on osa Tapa kultuuripärandist ning raudtee 

arengut ja rolli silmas pidades on need olulised  kogu Eesti kontekstis. Lisaks on tegu oluliste 

maamärkidega Tapa keskuses (sellest tulenevalt on kohalike elanike poolt tehtud ettepanek 

Tapa raudteejaama ehitiste kaitse alla võtmiseks juba 2008. aastal). 

 

 

Omaniku esindajad osalesid Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul 31.03.2016. a (LISA 14) 

ning neile saadeti teavituskiri Muinsuskaitse Nõukogu otsuse kohta 22.04.2016 (LISA 13).  

Omanik ei esitanud peale Muinsuskaitse Nõukogu otsuse saamist täiendavaid seisukohti.  

 

4. Mälestiseks tunnistamise põhjused 
Tegemist on nii arhitektuurselt kui ajalooliselt erakordselt kõrge väärtusega ehitistega – 

seetõttu on väärtusliku hoonekompleksi säilimise tagamiseks on otstarbekas rakendada 

riiklikku kaitset. Hooned ei paikne miljööväärtuslikul alal ega muinsuskaitsealal. Tapa valla 

koostatava üldplaneeringuga ei ole Tapa linnas määratud ühtegi miljööala.5 

 

Tapa raudteejaam on üks vanemaid Eesti raudteejaamasid, see ehitati 1870ndal aastal rajatud 

Paldiski-Tallinn-Narva-Gatšina raudtee äärde. Tapa linna ajaloo kontekstis on raudteejaam 

keskse tähtsusega – peale raudteejaama rajamist hakkas väikesest külast arenema välja alev ja 

seejärel linn. Tapa raudteejaama veetorn-depoo on oluline maamärk ja raudteekompleksis 

kõige vanem säilinud hoone. Tapa raudteejaama peahoone on ainuke säilinud Esimese 

maailmasõja eelne eriprojekti järgi valminud kivist raudteejaamahoone Eestis, mis on eriline 

nii oma materjalikasutuse (tellis, klombitud paekivi) kui suuruse poolest. Nii peahoone kui 

veetorn-depoo on ehitatud kahes järgus, mis peegeldab raudteejaama ja Tapa linna arengut 

tsaariajal ja Eesti esimesel iseseisvusperioodil.  

                                                      
5 Tapa valla üldplaneering, koostamine algatatud 2007. a. http://www.tapa.ee/uldplaneering  

http://www.tapa.ee/uldplaneering
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Käesolevad mälestiseks tunnistamise ettepanekud ja ka kõik teised 20. sajandi arhitektuuri 

kaardistamise ja analüüsi käigus tehtud ettepanekud ehitiste mälestiseks tunnistamiseks on 

eelkõige ajendatud soovist tasakaalustada ja kaasajastada riiklikku mälestiste nimekirja 

selliselt, et see hõlmaks olulisemaid ehitisi 20. sajandist.  

 

 

Hoonete mälestiseks tunnistamise ajend on nende väga kõrge kultuuriväärtus ja avalik huvi 

kõrge kultuuriväärtusega asja autentsel kujul säilitamiseks. 

Kultuuriväärtus on määratlemata õigusmõiste, mis tuleb igal üksikjuhtumil määratleda. 

Muinsuskaitseseaduse § 2 kohaselt on kultuuriväärtus mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- 

või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, 

arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, 

usundilooline või muu kultuuriväärtus. Avalik huvi hõlmab nii vaimseid kui ka materiaalseid 

aspekte. Avaliku huvi sihiks on teatud avalik, s.o. üldine ehk ühiskondlik hüve, mille alla 

kuulub ka Eesti kultuuri, sh oluliste arhitektuuriteoste säilimine läbi aegade.  
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5. Mälestiste andmed 
 

5.1. Ettepanek mälestiste nimede kohta:  
Tapa raudteejaama peahoone 

Tapa raudteejaama veetorn-depoo 

5.2. Ettepanek mälestiste liigi kohta:  
Ehitismälestised 

 

5.3. Kaitsevöönd:  
2012. a. koostatud eksperdihinnangus (LISA 1) tehti ettepanek moodustada suurem 

kaitsevöönd, mis hõlmas ka kõrvalkrunte, kus asuvad elamud ja park.  

Menetluse käigus on kaitsevööndit vähendatud selliselt, et see hõlmab ainult Tapa 

raudteejaama krunti, kõrvalkruntidel piirangute seadmine ei ole raudteejaama hoonete 

vaadeldavuse tagamiseks tingimata vajalik.  

Kaitsevööndisse jäävad kultuuriväärtuslike struktuurielementidena:  

Purskkaev (foto 1), kelder ja tellisest välikäimla (foto 2), vedurite veega varustamise agregaat 

(foto 3), vedur-eksponaat raudteejaama pargis (foto 4). 

 

 
1. Purskkaev. 
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2. Kelder ja väljakäik. 

 

 
3. Vedurite veega varustamise agregaat 
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4. Vedur-eksponaat raudteejaama pargis 

 
 

 

  

5. Tapa raudteejaama peahoone (nr 1) ja veetorn-depoo (nr 2) ühine kaitsevöönd märgitud punase joonega. 
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EKSPERDIHINNANG MÄLESTISE TUNNUSTELE VASTAVUSE 

KOHTA 

1  ÜLDANDMED 

 Nimetus Tapa raudteejaama peahoone koos veetorn-depooga 

  

 Aadress ja 

katastritunnus 

Lääne-Virumaa maakond, Tapa linn, Jaama pst 12 

79101:017:0045 

 Koordinaadid    

 Praegune funktsioon Raudteejaam, kasutuseta 

2 AJALOOLINE LÜHIÜLEVAADE 

 Rajamisaeg 1870 

 Autor   

 Algne funktsioon Raudteejaam 

 Ümberehitusetapid 1870. aastal ehitatud algne puidust raudteevaksali 

läänepoolne osa ehitati ümber telliskivihooneks 1914. aastal 

ja idapoolne osa 1928. aastal. Veetorn-depoo ehitati samal 

ajal kõrgemaks. Vaata ajaloolisi fotosid 

http://www.tapamuuseum.ee/?leht=ajalugu/raudtee 

 Muu ajalooline teave Tapa raudteejaam rajati Balti raudtee ehitamisega 1869-

1870 liinil Paldiski-Tapa-Narva-Gatšina. Tapa mõisalt 

ostetud maa-alale ehitati jaamahoone, mis päris mõisa nime 

Taps. 

Tapa raudtee ehitamiseks 1870. aastal raiuti paksu 

kuusemetsa lai siht, kavandatud peatusesse ehitati 

historitsistlik jaamahoone. Harutee Tartusse valmis 1876. 

aastal ja seetõttu muudeti Tapa IV klassi jaam II klassi 

sõlmjaamaks.  

Hoone on reisijatele suletud alates 2004. aastast, kuni 2006 

tegutses veel jaamapuhvet. 2012 oli jaamahoone kasutusel 

teatrisaalina. 

Huvipakkuvad viited ja kasutatud allikad:  

Martin Jänes ja Urmas Oja, Eesti raudteearhitektuuri 

inventeerimine. Muinsuskaitseamet 2003-2004. 

http://www.evr.ee/?id=2353 

Ülevaade Tapa raudteejaama ajaloost, uued ja ajaloolised 

fotod http://www.tapamuuseum.ee/?leht=ajalugu/raudtee  

Mehis Helme, Eesti Raudteejaamad. Tänapäev 2003. 

http://www.evr.ee/?id=2353
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Koostatava Tapa valla üldplaneeringgu dokumendid 

http://www.tapa.ee/planeeringud 

3 ASUKOHA KIRJELDUS 

 Tapa raudteejaam on Tapa linna süda. Säilinud ajalooline raudtee hoonestus on 

suhteliselt väikesearvuline. Jaamakompleksi rajatised paiknevad ridamisi ida-

läänesihiliste rööpmete vahel. Jaamahoonest  lääne poole jäävad ridamisi kelder , 

silikaadist pagasihoone , tellisest boilerijaam , varjend ja tellisest välikäimla . 

Pagasihoone ja boilerijaama vahel asunud WC-st on säilinud üksnes vundament. 

Jaamahoonest mõnikümmend meetrit ida pool asetseb jaamahoonega ansambli 

moodustav veetorn-depo . Jaamahoone ümbrus on haljastatud hekkide ja puudega. 

Keldri läänepoolsel küljel asetseb mittetöötav purskkaev. Raudtee jagab linnaruumi 

kaheks pooleks, mis on omavahel seotud ülesõiduteega ja –radadega. 

4 ARHITEKTUURNE VÄLIS- JA SISELAHENDUS 

 Mahuline ülesehitus Tapa jaamahoone on ebasümmeetrilise põhiplaaniga, kahe 

võrdse pikifassaadiga. Lääneotsas olid einelauaruum, 

keskosas ja kahekorruselises idaosas ooteruumid, 

piletikassad ja ametiruumid. Sissepääsu rõhutab 

keskkrisaliit, mida kroonis dekoratiivse haritornikesega 

frontoon. Hoone nurgad ja keskkrisaliit on jämedalt tahutud 

paekividest, punaseid tellisseinu liigendasid heledast 

paksukihilisest paest tahutud vööd. Jaamahoonest Narva 

pool paikneb lakoonilistes vormides võimas kahe paagiga ja 

tellisseintega veetorn.  

 Ehitusmaterjal Katusekate valtsplekk ja eterniit. Seinad puhasvuuk-tellise 

ja paekivi kombinatsioon; sokkel paekivist. 

 Väliskujundus ja 

iseloomulikud 

detailid 

Jaamahoone:Peasissepääsu rõhutab mõlemal pikiküljel 

kaarfrontooniga keskrisaliit. Hoone nurgad ja keskrisaliit 

on jämedalt tahutud paekividest, paekarniisiga sokkel 

vahelduvalt tellis- ja paemüüritisest. Kaarsillusega kõrged 

aknad ning uksed on rühmitatud kahe- ja kolmekaupa. 

Tellisseinu liigendavad paest tahutud rõhtvööd ja liseenid, 

aknagruppide vahelisi seinaosi paekvaadrist rustika 

aknaservades. Avade tellisraamistus on kaareosas 

varustatud eenduvate talumite ja kolmeosalise lukukiviga. 

Esimese korruse akende alla on kujundatud 

topelttagasiastega peegelpinnad ja avakaarte väliskülgedele 

saalideploki osas samalaadsed kolmnurksed ehispinnad. 

Katuseräästast ääristab telliskarniis, millega ühekorruselise 

osa ulatuses liitub tellistest hammasfriis. Ühekorruselise 

saalideploki kaaravad on korrusekõrgusest johtuvalt veidi 

kõrgemad kontoriosa esimese korruse avadest. Täiendava 

erinevusena täidab viimatimainitud avade tellisraamistuse 

http://www.tapa.ee/planeeringud
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kaareosa tellismüür, nii et aknad on ristkülikukujulised. 

Kontoriosa teise korruse akendel on ka raamistus kandiline, 

järgides akende kuju. Mõlema keskrisaliidi frontoonikaarel 

troonib dekoratiivne plekiga kaetud kera. 

Veetorn-depoo: Kaheksatahulisi, etteastuva ülakorrusega 

torne ühendab trepikoda. Veetornide eenduva ülaosa ja 

depoo seinad on liigendatud tellisliseenidega. Nii depoo kui 

tornide katuseräästast ääristab telliskarniis, mis tornidel 

nihkub nurgaliseenide kohal madalamale. Samasugune 

karniis vöötab tornide välisseina kitsama neljakorruselise 

osa ülaääres 

 Plaanilahendus Pika ühekorruselise, kelpkatusega saalideosaga liitub 

idapoolses otsas kahekorruseline madala kelpkatusega 

kontoriplokk 

 Sisekujundus ja 

iseloomulikud 

detailid, sisustus, 

mööbel 

Söögisaalil on algne profiilliistude ja rombkaunistustega 

ehitud risttalalagi, ooteruumil  vineerlagi, krohvseinad ja 

keraamiliste plaatidega kaetud põrand. Teisel ooteruumil  

on peegelvõlvlagi ja keraamiliste plaatidega kaetud põrand. 

Ooteruumis  ja kõrvalruumis on küttekehaks 

glasuurpottidest ahi. Mitme ruumi seinad on viimistletud 

krohvi ja hilisema vineerlambriiga. Uksed on enamuses 

sekundaarsed. Ooteruumides leidub arvukalt 

nõukogudeaegseid painutatud vineerist ootetoole. 

Hilisemate ümberehituste käigus on hoone esialgset 

arhitektuurset ilmet mõnevõrra ümber kujundatud. Nii oli 

keskrisaliitidel algselt dekoratiivse haritornikesega peaaegu 

ristkülikuline frontoon, hammaslõikega peakarniisi aga 

kroonis raske paekivist rinnatis. Aknad ja uksed on osaliselt 

algsed. Praegu on suur osa esimese korruse aknaid 

laudadega suletud. 

Veetorn-depoo: Veetornideploki esimesel korrusel paikneb 

suur metallahi, tornides on malmist ja raudbetoonist 

veemahutid. Põhjapoolse torni kolmandal korrusel on 

kaunistatud malmuksega plekkahi. Tornides on algsed 

tahveluksed, s-h kaks klaasiga profiiltahvelust. 

 Stiililine kirjeldus Historitsism 

5 ÜLDSEISUKORD JA HOOLDUSASTE 

 - Halb, katuse läbijooksud, avatäited kaetud laudadega. Hooned vajavad remonti ja 

funktsiooni 
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6 HINNANG ARHITEKTUURSELE SÄILIVUSELE 

 Hooned on nii oma välisilmelt kui ka siselahenduselt säilinud enam-vähem 

algupärasel kujul. Säilinud on suur osa algupäraseid, ajastule iseloomulikke , samas 

Eesti kontekstis ainulaadseid dekoorielemente ning sisustust.  

7 KAITSE ALLA VÕTMISE PÕHJENDUS 

 - Tegu on hästi säilinud ja esindusliku historitsistliku jaamahoonega Eestis. Hoone 

ümberehitusetapid eristavad seda teistest Eesti jaamahoonetest. 

- Eesti raudteearhitektuur ei ole Kultuurimälestiste riiklikus registris piisavalt 

esindatud arvestades raudtee osatähtsust Eesti ajaloo,. 

- Tegu on Tapa linna ajaloo ja linnaruumilise identiteedi sümbolobjektidega. 

Koostatavas Tapa valla üldplaneeringus ei ole raudtee ajaloolisele ja 

arhitektuursele väärtusele tähelepanu pööratud. 

- Kohalikud elanikud on 2008. aastal teinud ettepaneku hoonete kaitse alla 

võtmiseks (lisa 2) 

8 MÄLESTISE TUNNUSED  

 1. Nii üksikehitistena kui ka hoonete grupina väärtuslik kui detailiderikas, ajaloolise 

hoonemahu, välisilme ja ajastuomase interjööri kujundavad detailid ja 

dekoorielemendid peaaegu terviklikult säilitanud historitsistlik jaamahoone, mis 

koos veetorn-depooga ja jaamakompleksi teiste hoonetega moodustab 

funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse linnaehituslikult tervikliku 

ansambli. Hoonet on võimalik kasutada selle algupärases funktsioonis. 

8 ETTEPANEK MÄLESTISE LIIGI KOHTA  

 arhitektuurimälestis 

9 VÄLITÖÖDE TEOSTAMISE AEG 

 28. august 2012; siseruumidesse ei pääsenud 

10 Koostaja andmed: Riin Alatalu, riin.alatalu@gmail.com 
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JOONISED 

Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo 

Lääne-Virumaa maakond, Tapa linn 

1. Asukoha skeem 

 

 Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn 

   ______ Mälestise piiri ettepanek 

Tapa raudteejaama peahoone moodustab stiiliühtse arhitektuurse ja funktsionaalse 

ansambli koos veetorn-depooga 

______ Mälestise kaitsevööndi ettepanek 

Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo moodustab funktsionaalse tervikliku 

ansambli koos erinevatel ajastutel ehitatud hoonete, rajatistega ja rööpapaaride vahel 

hoone teljel paikneva pargiga. Hooned on kõikidest suundadest hästi vaadeldavad, vaated 

tuleb säilitada. 
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FOTOD 

 

1. Tapa raudteejaam. Vaade kagust. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 

 

2. Tapa raudteejaam. Vaade kagust. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 
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3. Tapa raudteejaam. Vaade edelast. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 

 

4. Tapa raudteejaam, vedur-eksponaat. Vaade edelast. Foto: R. Alatalu 

28.08.2012 
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5. Vedur-eksponaat jaama pargis. Vaade läänest. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 

 

6. Jaama uks. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 
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7. Raudteejaama sokkel. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 

 

8. Raudteejaama läänetiiva koridor. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 
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9. Raudteejaama läänetiiva koridor. Foto: R. Alatalu 28.08.2012 

 

10. Jaama ootesaal. Foto: K. Jagodin 2012. 
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11. Tapa raudteejaama ootesaali lagi. Foto: K. Jagodin 2012 

 

12. Tapa raudteejaama ootesaali lagi. Foto: K. Jagodin 2012 



 13 

 

13. Raudteejaama ootesaali põrand. Foto: K. Jagodin 2012 

 

14. Raudteejaama ootesaal. Foto. Urmas Oja 2004 



 14 

 

15. Tapa raudteejaama veetorn-depoo. Vaade edelast. Foto: R. Alatalu 
28.08.2012. 

 

16. Tapa raudteejaama veetorn-depoo. Vaade idast. Foto: R. Alatalu 28.08.2012. 
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Seinad

Sokkel

Detailid

Irdne sisustus

Katus

Seinad

Sokkel

Kavatis Kahekorruselise, viilkatusega depooga liitub lääneotsas viiekorruseline kaksiktorn
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Veetornil valtsplekk, depool eterniit

Puhasvuugil tellis, (sekundaarselt) värvitud

Tellis, tsementkrohv

Praegune omanik AS Eesti Raudtee

Funktsioon Veetorn seisab tühjana, depoos garaaž ja töökojad

Stiil Historitsism

Pika ühekorruselise, kelpkatusega saalideosaga liitub idapoolses otsas kahekorruseline 

madala kelpkatusega kontoriplokk

Rajatis Veetorn-depoo
Ehitusaeg 20. saj algus

Projekt –

Kavatis

LISA 2. Väljavõte alusuuringust "Eesti raudteejaamad" 2004. 
27.05.2004

Tapa l, Lääne-Viru mk

Valtsplekk, eterniit

AS Eesti Raudtee

Jaamakompleksi rajatised paiknevad ridamisi ida-läänesihiliste rööpmete vahel.

Jaamahoonest (asendiplaanil nr 1) lääne poole jäävad ridamisi kelder (6), silikaadist

pagasihoone (2), tellisest boilerijaam (4), varjend (7) ja tellisest välikäimla (5).

Pagasihoone ja boilerijaama vahel asunud WC-st (3) on säilinud üksnes vundament.

Jaamahoonest mõnikümmend meetrit ida pool asetseb jaamahoonega ansambli moodustav

veetorn-depoo. Jaamahoone ümbrus on haljastatud hekkide ja puudega. Keldri (6)

läänepoolsel küljel asetseb mittetöötav purskkaev. 

Jaamahoone
u 1910–15

Tallinn-Narva

Ooteruumides leidub arvukalt nõukogudeaegseid painutatud vineerist ootetoole.

Üldist Söögisaalil (plaanil nr 26) on algne profiilliistude ja rombkaunistustega ehitud risttalalagi,

ooteruumil 28 vineerlagi, krohvseinad ja keraamiliste plaatidega kaetud põrand. Ooteruumil

29 on peegelvõlvlagi ja keraamiliste plaatidega kaetud põrand. Ooteruumis 34 ja

kõrvalruumis 41 on küttekehaks glasuurpottidest ahi. Mitme ruumi seinad on viimistletud

krohvi ja nõuk. aegse vineerlambriiga. Uksed on enamuses sekundaarsed.

Puhasvuugil tellis, paekivi, (sekundaarselt) värvitud

Paekivi

Funktsioon

Stiil

E
k
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rj
ö

ö
r

Peasissepääsu rõhutab mõlemal pikiküljel kaarfrontooniga keskrisaliit. Hoone nurgad ja

keskrisaliit on jämedalt tahutud paekividest, paekarniisiga sokkel vahelduvalt tellis- ja

paemüüritisest. Kaarsillusega kõrged aknad ning uksed on rühmitatud kahe- ja kolmekaupa.

Tellisseinu liigendavad paest tahutud rõhtvööd ja liseenid, aknagruppide vahelisi seinaosi

paekvaadrist rustika aknaservades. Avade tellisraamistus on kaareosas varustatud

eenduvate talumite ja kolmeosalise lukukiviga. Esimese korruse akende alla on kujundatud

topelttagasiastega peegelpinnad ja avakaarte väliskülgedele saalideploki osas samalaadsed

kolmnurksed ehispinnad. Katuseräästast ääristab telliskarniis, millega ühekorruselise osa

ulatuses liitub tellistest hammasfriis. Ühekorruselise saalideploki kaaravad on

korrusekõrgusest johtuvalt veidi kõrgemad kontoriosa esimese korruse avadest. Täiendava

erinevusena täidab viimatimainitud avade tellisraamistuse kaareosa tellismüür, nii et aknad

on ristkülikukujulised. Kontoriosa teise korruse akendel on ka raamistus kandiline, järgides

akende kuju. Mõlema keskrisaliidi frontoonikaarel troonib dekoratiivne plekiga kaetud kera.  

Kõigil külgedel emailitud plekktahvel kirjaga "Tapa", hilisemad välisvalgustid.

Liin

Seisukord

Märkused

Võrdlemisi halb. Läbilaskev katus on osas ruumides põhjustanud veekahjustusi.

Hilisemate ümberehituste käigus on hoone esialgset arhitektuurset ilmet mõnevõrra ümber

kujundatud. Nii oli keskrisaliitidel algselt dekoratiivse haritornikesega peaaegu ristkülikuline

frontoon, hammaslõikega peakarniisi aga kroonis raske paekivist rinnatis. Aknad ja uksed on

osaliselt algsed. Praegu on suur osa esimese korruse aknaid laudadega suletud.

Projekt –

Suuremas osas kasutuseta, söögisaal töötab sööklana

Historitsism

In
te

rj
ö
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r

Muinsuskaitse Ettepanek võtta muinsuskaitse alla.

Asukoht

Objekt
Invent. aeg

Kujundus

Asend, ümbrus,

ansambel

Rajatis
Ehitusaeg

Praegune omanik



Veetornideploki esimesel korrusel paikneb suur metallahi, tornides on malmist ja

raudbetoonist veemahutid. Põhjapoolse torni kolmandal korrusel on kaunistatud malmuksega

plekkahi. Tornides on algsed tahveluksed, s-h kaks klaasiga profiiltahvelust. 

Interjöör

Muinsuskaitse Ettepanek võtta muinsuskaitse alla 

Seisukord Rahuldav

Märkused Depoo idapoolses otsas on hilisem silikaadist juurdeehitis.
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Kujundus Kaheksatahulisi, etteastuva ülakorrusega torne ühendab trepikoda. Veetornide eenduva

ülaosa ja depoo seinad on liigendatud tellisliseenidega. Nii depoo kui tornide katuseräästast

ääristab telliskarniis, mis tornidel nihkub nurgaliseenide kohal madalamale. Samasugune

karniis vöötab tornide välisseina kitsama neljakorruselise osa ülaääres.



 
 
 
 
 
Valik fotosid alusuuringust „Eesti raudteejaamad“ 2004 a 
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11. Tapa raudteejaama veetorn-depoo. Nõukogude-aegne lisandus on tänaseks lammutatud. 
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18. Tapa vana jaamahoone, tagaplaanil veetorn-depoo madalamana, 19. saj. lõpp. Oskar Narva. Raudteemuuseum. 

 

19. Tapa vana jaamahoone, taamal veetorn-depoo madalamana. 1909 a. Raudteemuuseum HRMF 20-97. 
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23. Tapa jaam, 1982. EFA - 0 - 114180 
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Tapa vallavalitsusele 

 

20. sajandil ehitatu määrab suures osas meie praeguse keskkonna ilme ja sellel on sageli suur roll 

kohaidentiteedi kujundamisel. Samas on uuema ehituspärandi uurimisele ja kaitsmisele seni väga 

vähe tähelepanu pööratud ning seetõttu võivad meile olulised hooned ootamatult hävida. 

Uuema arhitektuuri kaardistamiseks on Kultuuriministeeriumi tellimusel 2007-2012. a. läbi viidud 

projekt „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs.“   

Selle raames inventeeriti Eesti uuemat arhitektuuripärandit esmalt maakonnakaupa ning koostati 

alusuuringud maakoolimajade, vallamajade, raudteearhitektuuri ja palvemajade kohta. Kaardistati üle 

3000 objekti ning nende seast valiti välja 130, millele koostati eksperdihinnangud mälestise 

tunnustele vastavuse kohta.  

Rohkem infot projekti kohta ja kõik arvele võetud ehitised leiate kultuurimälestiste riiklikust 

registrist: http://register.muinas.ee/?menuID=architecture  

 

Tapa vallas on projekti käigus koostatud eksperdihinnangud korterelamu (Tapa, Kalmistu tn 

15 – vt LISA 1) ja Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni mälestiseks tunnistamiseks. (Jaama 

pst 12 – vt LISA 2).   

Palume vallavalitsuselt infot asjaolude kohta, mis võivad oluliselt soodustada või takistada 

hoonete pikaaegset säilitamist (hoonet puudutavad ehitusload, planeeringud jms). 

Ühtlasi palume vallavalitsuse arvamust hoonete mälestiseks tunnistamise kohta. 

Arvamuse esitamata jätmise loeme nõusolekuks hoonete mälestiseks tunnistamisele.  

 

 

Eksperdihinnang on koostatud ka Lehtse kolhoosi kontor-klubi (vt LISA 3) ja pangahoone (Lehtse 

alevik, Rägavere tee 10 – vt LISA 4) kohta, mille kaitse alla võtmise ettepanekuid ei tehtud, kuid 

hooned väärivad kindlasti säilitamist olulisuse tõttu kohalikus kontekstis. 

Lisaks on Tapa vallas kaardistatud mitu väärtuslikku hoonet, mille kohta saadame Teile projekti 

käigus kogutud informatsiooni. Soovitame ka neid ehitisi säilitada ja hoida nende arhitektuurset 

väärtust planeeringute ja projekteerimistingimuste kaudu, vajadusel Muinsuskaitseametiga 

konsulteerides: 

 

1) Rabassaare tööstusala – vt. dokumenteerimine LISA 5 

 

2) Metodisti palvemaja (Tapa, Kesk tn 11) 

Vt. 20. saj. palvemajade alusuuring: 

ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Palvemajad/palve.pdf 

 

 

http://register.muinas.ee/?menuID=architecture
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Palvemajad/palve.pdf


3) Jäneda raudteejaam 

Vt. 20. saj. raudteearhitektuuri alusuuring: 

ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/ 

 

4) Puuetega laste hooldekodu (Imastu küla) 

5) Sovhoostehnikum (Jäneda küla) 

6) Sovhoostehnikumi ühiselamu (Jäneda küla) 

7) Õpetajate elamu (Jäneda küla) 

8) Meierei (Jäneda, Krammi) 

9) Maierahva talu (Karkuse küla) 

10) Korterelamu (Tapa, Ambla mnt 23) 

11) Elu- ja ärihoone (Tapa, Lai tn 14) 

12) Elu- ja ärihoone (Tapa, Lai tn 7/Põllu tn 2) 

13) Valgejõe sild 

14) Tapa gümnaasium (Nooruse tn 2) 

15) Jakobi kirik (Tapa, Pargi tn 1) 

16) Ärihoone (Tapa, Pikk tn 6, 6a) 

17) Raudteelaste elamu (Tapa, Valve tn 28) 

18) Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Ristija Johannese kirik (Tapa, Pikk tn 1) 

Vt. Eesti 20. saj. arhitektuuri inventeerimine. Lääne-Virumaa: 

ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%20ylevaated/laane-

virumaa/Laane-Virumaa.pdf 

 

 

See loetelu ei ole täielik ega suletud nimekiri kõikidest väärtuslikest 20. sajandi hoonetest Tapa 

vallas, vaid ühe ulatusliku uurimisprojekti tulemused. 

  

 

 

 

Lugupidamisega,  

 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

 

 

 

 

LISA 1: Korterelamu Kalmistu tn 15 eksperdihinnang  

LISA 2: Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni eksperdihinnang 

LISA 3: Lehtse kolhoosi kontor-klubi eksperdihinnang 

LISA 4: Lehtse pangahoone eksperdihinnang 

LISA 5: Rabassaare tööstusala dokumenteerimine 

 

ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
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VASTUSKIRI 

 

 

Käesolevaga on Tapa Vallavalitsus tutvunud 08.09.2014 esitatud eksperthinnangutega, mis 

puudutavad Tapa raudteejaama, veetorni ning korterelamu aadressil Kalmistu 15, Tapa linnas 

mälestise tunnustusele vastavuse kohta ning palub pikendust vastamiseks Tapa raudteejaama 

peahoone ja veetorni mälestiseks tunnistamiseks. 

 

Tähtaja pikendamiseks palume lisaaega, kuna AS Eesti Raudtee koostab hetkel eksperthinnangut 

mõlema hoone seisukorra hindamiseks, mille käigus selgitatakse hoonete püsivused ning 

uuritakse erinevaid rekonstrueerimise variante. 

 

Kalmistu 15, Tapa linnas asuv Tapa vallale kuuluv sotsiaalmaja, mis on arhitektuuriliselt 

omapärane ehitis, kuid hoone asukoht võib saada tulevikus takistuseks raudtee rajatiste 

rekonstrueerimisel raudteeliikluse parendamiseks. 

 

Lehtse kolhoosi kontor-klubile aadressiga Rägavere tee 19a, 19b,ja 19c Lehtse on Tapa 

Vallavalitsus kujundanud seisukoha, et hoonet tuleks kohandada olemasolevast keskusehoonest 

multifunktsionaalseks hooneks, mis tähendab märkimisväärset rekonstrueerimist kõikide hoone 

osade näol, mille tulemusena liidetakse kõik osad ning hoone saaks ühe aadressi. Vastavalt 

eelpool nimetatule ei näe Tapa Vallavalitsus hoonekompleksi kaitse alla võtmise võimalikkust, 

vaid võtab arvesse hoonekompleksi projekteerimisel esitatud eksperdihinnangus toodud aspekte. 

 

Rägavere tee 10, Lehtse pangamaja kohta Tapa vallavalitsusel selge seisukoht puudub, kuna 

hetkel on nimetatud hoone veel Tapa Vallavalitsuse omandis, kuid planeeritud on nimetatud 

hoone võõrandada. 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Alari Kirt 

vallavanem 

 

 

 
Timo Tiisler 

322 9660, timo.tiisler@tapa.ee 
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Mälestiseks tunnistamisest 
 
 
Tapa Vallavalitsus arutas 28.05.2015 toimunud istungil Tapa jaamahoone ja raudtee veetorni 
mälestiseks tunnistamise küsimust.  
 
Vallavalitsus jõudis järgmisele seiskohale: 
 

1. Vallavalitsuse on nõus, et tunnistada Tapa jaamahoone ja raudtee veetorn mälestiseks.  
2. Lähtudes sellest, et vallavalitsusele on esitatud taotlus projekteerimistingimuste 

saamiseks raudtee veetorni lammutamiseks, teeb vallavalitsus Muinsuskaitseametile 
ettepaneku esitada oma lõplik seisukoht nende hoonete mälestiseks tunnistamise osas ühe 
kuu jooksul.  

 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Alari Kirt 
vallavanem 
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Tapa raudteejaama ja veetorni mälestiseks tunnistamisest 

 

Täname Vallavalitsust Tapa raudteejaama ja veetorni mälestiseks tunnistamise kohta positiivse 

seisukoha eest.  

Muinsuskaitseamet on samuti seisukohal, et Tapa raudteejaama hooned on raudteejaama ümber 

kujunenud linnas olulised sümbolobjektid, mis vastavad mälestise tunnustele.  

 

Tapa raudteejaama hoonete mälestiseks tunnistamise ettepanekut on tehtud vähemalt kolm korda: 

2004. a koostatud Eesti raudteejaamade inventariseerimise raames, 2008. a Tapa rahvakoosoleku 

poolt ja 2012. a uurimisprojekti „Eesti 20. Sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ 

raames. Ettepaneku esitamine erinevate spetsialistide ja kohalike elanike poolt näitab suurt avalikku 

huvi hoonete säilitamise ja mälestiseks tunnistamise vastu.  

 

Tapa raudteejaama ehitiste mälestiseks tunnistamise küsimust on arutatud 19.05.2015. a 

ehitismälestiste eksperdinõukogu koosoleku. Ka eksperdinõukogu asus seisukohale, et hooned tuleb 

mälestiseks tunnistada. Väljavõte protokollist:  

25. Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo mälestiseks tunnistamise ettepanek.  

Peale arutelu otsustati: Tunnistada raudteejaam mälestiseks kui väärtuslik ja detailiderikas, 

ajaloolise hoonemahu, välisilme ja ajastuomase interjööri  detailid ja dekoorielemendid peaaegu 

terviklikult säilitanud historitsistlik jaamahoone, mis koos veetorn-depooga ja jaamakompleksi teiste 

hoonetega moodustab funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse linnaehituslikult tervikliku 

ansambli.   

Tunnistada veetorn-depoo mälestiseks kui raudteejaamaga tervikliku ajaloolise kompleksi moodustav 

Eestis ainulaadne raudtee- ehitis, Tapa oluline sümbolobjekt ja maamärk.  

 

Mälestiseks tunnistamise menetluses tuleb arvesse võtta nii kohaliku omavalitsuse kui omaniku 

arvamust. Omaniku, AS Eesti Raudtee, arvamust hoonete mälestiseks tunnistamise kohta on 

Muinsuskaitseamet küsinud 11.06.2015. a.  



Peale omaniku arvamuse saamist tuleb koostada muinsuskaitseameti eksperdihinnang mälestiseks 

tunnistamise kaalutluste ja põhjendustega, ettepanekut tuleb arutada Kultuuriministeeriumit nõustavas 

Muinsuskaitse Nõukogus ning seejärel saab Kultuurimister välja anda mälestiseks tunnistamise 

käskkirja.  

Olenevalt  omaniku seisukohtadest võib osutuda vajalikuks korraldada ühine arutelu Tapal koos 

omaniku ja Muinsuskaitseameti esindajatega. Selles lepime vajadusel eraldi kokku.  

Vastavalt menetluskorrale teavitab Muinsuskaitseamet Tapa vallalavalitsust ka Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangust ja Muinsuskaitse Nõukogu otsusest. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 
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Tapa raudteejaama peahoone, Tapa raudteejaama veetorni ning Narva raudteejaama 

peahoone mälestiseks tunnistamine 

 

 

 

 

 

Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse kolme Eesti Raudteele kuuluva ehitise - Tapa 

raudteejaama peahoone, Tapa raudteejaama veetorni ning Narva raudteejaama peahoone mälestiseks 

tunnistamiseks.  

 

Ettepanekud hoonete mälestiseks tunnistamiseks on esitatud laiaulatusliku uurimisprojekti „Eesti 20. 

sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ tulemusena. Selle raames 

inventeeriti Eesti uuemat arhitektuuripärandit maakonnakaupa ning koostati alusuuringud 

maakoolimajade, vallamajade, raudteearhitektuuri ja palvemajade kohta. Kaardistati üle 3000 objekti 

ning nende seast valis projekti eksperdikomisjon välja 130, millele koostati eksperdihinnangud 

mälestise tunnustele vastavuse kohta. Eksperdihinnangute koostajad hindasid valikust mälestise 

staatuse vääriliseks 114 ehitist, nende seas Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni ning Narva 

raudteejaama peahoone. Tapa raudteejaama hoonekompleksi riikliku kaitse alla võtmise ettepaneku 

on teinud ka Tapa elanikud (Tapa valla rahvakoosoleku dokument nr 1, 10. september 2008. a.) 

Rahvakoosoleku pöördumine on edastatud 2008. aastal Eesti Raudteele.  

 

13.10.2014 arutas Muinsuskaitseamet Eesti raudteejaamade säilitamise küsimust Eesti Raudtee 

esindajate Alar Laurimaa ja Kristo Kokaga. Tapa raudteejaama veetorni seisukorra kohta tellis AS 



Eesti Raudtee eksperdiarvamuse. AS Telora-E eksperdiarvamus on käesolevaks hetkeks jõudnud ka 

Muinsuskaitseametini. Veetorni tehniline seisukord on selle kohaselt küll murettekitav, kuid lähtudes 

ehitise arhitektuursest väärtusest ja Tapa kui raudteelinna arengu sümbolist oleme jätkanud ka 

veetorni mälestiseks tunnistamise menetlust.  

 

Palume AS Eesti Raudtee kui ehitiste omaniku arvamust Tapa raudteejaama peahoone, Tapa 

raudteejaama veetorni ning Narva raudteejaama peahoone mälestiseks tunnistamise kohta.  

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 

E-post triin.talk@muinas.ee 

 

 

 

 
LISA 1 – Tapa raudteejaama peahoone koos veetorn-depooga. Eksperdihinnang. Riin Alatalu, 2012. a. 

LISA 2 – Narva raudteejaam. Eksperdihinnang. Carl-Dag Lige, 2011. a.  
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Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni ning Narva raudteejaama peahoone mälestiseks 

tunnistamine 

 

 

 

Pärast põhjalikke asjaolude kaalumist oleme jõudnud otsusele, et toetame Narva ja Tapa 

jaamahoonete mälestiseks tunnistamise, kahjuks ei saa me aga nõustuda Tapa veetorni kaitse 

alla võtmise taotlusega. 

 

Siinjuures esitame veelkordselt omapoolsed argumendid, eelmainitud seisukoha toetuseks:  

1. Puuduvad veetorni kasutamisest huvitatud isikud. Samuti puuduvad asukohast 

tulenevalt (hoone paikneb raudtee infrastruktuuri teenindamiseks vajalikul, kahe 

raudteeharu vahelisel maa-alal) huvilised ja reaalsed võimalused hoone 

võõrandamiseks. 

 

2. Veetorni tehniline seisund on halb. Drastiliselt halvendas hoone seisundit 2014 aasta 

augustis toimunud põleng, mille tagajärjel hävis osa katusest. Tänaseks on ka tulekahjus 

säilinud plekist katusekate tuulte poolt maha rullunud, nii et sisuliselt puudub hoonel 

hetkel katus. Juhime tähelepanu, et tulekahjus sai kannatada ka osa hoone ülemistest 

telliskiviseinast, mistõttu kivide murenemisprotsessid on kiirenenud. 

 

3. Veetorn asub vähem kui 3 meetri kaugusel Tapa- Tartu peateest. Arvestades hoone 

tehnilist seisukorda ja asukohta on tegemist kõrgema ohu allikaga (juba käesoleval ajal 

kukuvad tellised raudteele ja halbade asjaolude koostoimes võib seetõttu sattuda ohtu 

raudteeliikluse toimimine). 

 

4. Mistahes konserveerimis (rekonstrueerimise) tööd on hoone asukoha tõttu oluliselt 

kallimad kui tavaehitise puhul, samuti on võimatu neid teostada „mõistliku eelarvega“. 

AS-il Eesti Raudtee puuduvad rahalised võimalused hoone rekonstrueerimiseks. 

 



Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes ka varasemalt Teile esitatud eksperthinnangule ei näe me 

võimalust Tapa veetorni edasiseks kasutamiseks. Peame jätkuvalt otstarbekaks veetorn 

lammutada ning selle asemel leida võimalusi Tapa vaksalihoone seisundi parendamiseks. 

 

 

 

 

Lugupidamisega, 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Toomas Virro 

Juhatuse esimees 

 

 

Alar Laurimaa 6158517 
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Hoone olemasoleva olukorra ekspertarvamus 
 
 

Objekti asukoht:     Tapa, Valve tn.5 
Ehitusregistri kood:    108030000 
Ekspertiisi Tellija:    Eesti Raudtee AS   
   
 
 
Eksperthinnangu koostas:   AS Telora-E, Pärnu mnt.141,Tallinn 
      Tel. 6 841 450 
      Fax. 6 841 451 
          
 
Eksperthinnangu aluseks olid:  
 

1. Inventariseerimise joonised 
2. Hoone visuaalne ülevaatus 20.10.2014 
3. Eelnev ekspertiis, mis oli teostatud aprill 2012. 

 
Eksperthinnangu koostamiseks esitas Tellija järgimise ülesande: 
 

- Millised on hoone võimalikud kasutusalad; 
- Hoone tänane seisund 2012 versus 2014 (arvestades põlengust tekkinud 

täiendavaid kahjusid); 
- Hoone ohtlikkus raudteeinfrastruktuurile; 
- Rekonstrueerimiseks vajalikud tegevuse koos orienteeruvate maksumustega; 

 
 
 
 
Hoone lühiiseloomustus  
 
Hoonet hetkel ei kasutata. Hoone on osaliselt kahekordne ja osaliselt viiekordne. 5-
kordses osas asus kunagi veehoidla, mille mahuti konstruktsioonid on tänaseni säilinud. 
5 kordse hoone osas asub puidust trepp. Paljud hoone avatäited on kaetud laudisega 
hoonesse sissepääsu takistamiseks. Hoone on kandvate tellisseintega. Vahelaed on 
osaliselt puidust ja osaliselt raudbetoonist. Madalamal osal on eterniitkatus ja kõrgemal 
osal plekkkatus, mis mõlemad on amortiseerud. Eterniitkatusel esineb hulgaliselt 
läbijookse, mis on kahjustanud hoone konstruktsioone. Hoone on soojustamata. 
Hoones on teostatud osaliselt ja tundub, et asjatundmatult lammutustöid. Kohati on 
hoones viibimine ohtlik, kuna võib toimuda toestamata konstruktsioonide varinguid. 
Kohati on hoone välisseinad tugevalt kahjustunud nii vihmavete kui ka jäätumiste 
mõjul. Üldiselt on hoone püsiv aga esineb kohti, mida tuleb lõpuni lammutada või 
toestada, seda põhiliselt madalamas osas. Madalamas osas ei tohiks inimesed ilma neid 
töid tegemata viibida. 
Hoone ei ole tunnistatud mälestiseks, seega puuduvad sellel muinsuskaitselised 
piirangud.  
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Hinnang olemasolevale olukorrale 
 
Hoones toimus äsja tulekahju. Põles viies korrus koos katusega. Katuses on selle 
tagajärjel suur auk ja keskmise osa katusekonstruktsioonid on suures mahus põlenud. 
Lumekoormuse mõjul võib katus variseda hoonesse ja tuulekoormuse mõjul võib 
osaliselt katuseplekk ära lennata. 
Välisel vaatlusel hoonel puuduvad nähtavad väga suured kahjustused, mis viitaksid 
hoone vajumisel või konstruktsioonide kandevõime kaotusele. Vajumist on märgata 
kõrgema osa sissepääsu ümbruses, aga see sein on vaid ühekordse osa katust kandev. 
Fassaadis esineb pragusid ja hulgaliselt sadevete ning külmakahjustusi, mida on 
võimalik remontida ning, mis täna veel pole ohtlikud hoone üldisele stabiilsusele.  
5-kordse osa seisukorda võib hinnata rahuldavaks välisseinte kandevõime osas, aga 
ebarahuldavaks katuse ja sisemiste vahelagede osas. 2-kordne osa on üldiselt 
ebarahuldavas seisukorras. Kahekordne osa on seest lammutuse järgselt ohtlikuks 
muutunud. Lammutatud on asjatundmatult ja lammutused on jäänud lõpuni viimata. 
Samuti esineb hulgaliselt lae- ja katusekonstruktsioonide kahjustusi selles osas. Nähtud 
kahjustuste mõjul võib kahjustunud katuse osa lumekoormuse all variseda. Lisaks oli 
hoones viibida ohtlik, et teostada mingeid konstruktsioonide avamisi. Kahekordses osas 
oli lammutatud suures osas vahelage, nii puidust kui ka raudbetoonist.  
Kuna 5-kordse hoone katuses on auk siis on hoone avatud vihmadele. Hoone oli seest 
suhteliselt niiske ja augu tsoonis olid vahelaed märjad.  Keskmise osa trepid ja 
vahelaed on puidust ja osaliselt pehkinud. Üks trepiaste oli murdunud ja vahelagedel 
mitmed lauad murdunud. Hoones viibida oli ohtlik, kuna vahelagede kandevõime ei 
pruugi olla piisav koormuste kandmiseks. Väga problemaatiliseks saab seetõttu pidada 
katuse remontimist. Kui puudub alustasapind kust teostada ehitustöid siis tõuseb 
ehitustööde maksumus kordades. Pigem hakkabki tekkima küsimus remontööde 
mõistlikkuses.  
 

 
 
Välissein on tulekahju tagajärjel nähtavalt kahjustunud. Noolega näidatud osas on 
katus sisuliselt ära põlenud ja sisse vajunud. 
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5-kordse osa seinad on oluliselt kehvemas seisus kui 2 aasta eest tehtud ülevaatusel. 
Nooltega näidatud kohtades on seinad väga tugevalt kahjustunud, mille remontimine 
tähendab olulist lammutust. Tellise pinna remontimiseks tuleb lammutada krohvikiht 
täielikult ja vähemalt 1 kiht telliseid. 
 

 
 
Selline müürinukk tuleb taastamiseks lammutada u. 2-3 tellisekihi sügavuselt. 
Kaldpinnalt võivad kukkuda krohvitükid, mis võivad inimestele ohtlikud olla. Selline 
krohvitükk kaalub 3-4 kg. 
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Sissepääsu osas olev pragu on veidi suuremaks vajunud. Põhimõtteliselt töötab 
ülemine müüri osa mingi segase võlvina, mis võib omakorda täiendavalt praguneda, 
sest mingi osa müüri ripub ülemise osa küljes. 
 

 
 
Lähivaates on näha, et seina telliste pealispind on murenenud ja vuugid kohati tühjad. 
 



Töö nr 001055; Töö nimetus: EKSPERTARVAMUS. VEETORN-TÖÖKODA; ehitise aadress: Tapa linn, Valve tn. 5 (Tapa 
raudteejaam); koostaja ärinimi: Telora-E AS; ekpertiisi teostas: Tanel Seppel,   ekspertiis on allikirjastatud digitaalselt 

 6 / 19 
 

 
 
Tühjadesse vuukidesse voolab vesi, seal see külmub ja toimub seinte lagunemine. 
 

 
 
 
Tellised on külma tõttu murenenud ja ära kukkunud. Näha on ka seda, et juba värvitud 
tellised on olnud kahjustunud ja osaliselt mördiga parandatud. 
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Sokli osa on väga tugevalt kahjustunud. Vuukidest on segu välja uhutud ja seinast 
saab käsitsi tükke eemaldada. Krohv, mis peaks kaitsma müüritist sademevete 
pritsmete eest on juba ammu ära kukkunud. 
 
 

 
 
Väga ohtlikuks saab pidada eenduvate telliskarniiside olukorda. Kõigepealt kukub ära 
krohv ja siis hakkavad juba alla kukkuma tellised. Krohvi tükid on kohati suuremad kui 
tellised. 
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Reaalselt on probleem, kui räästast kukub kivi, siis põrkub see sokliservale ja põrkub 
raudteele. Probleem tekib just rongi möödumisel, mis tekitab vibratsiooni ja selle 
vibratsiooni tõttu hakkavadki tükid seinast eralduma. Väga problemaatiline on ka 
ehitustööde tegemine fassaadi paranduseks. Raudtee äärde ei mahu tellinguid 
paigaldama. 
 

 
 
Väga keeruline on hinnata mis hetkel täpselt mingi tükk alla kukub. Nähtavate 
kahjustuste piirkonnas ei ole soovitav inimestel viibida. Jalakäijad ei tohiks käia seinale 
lähemal kui 2 m. Ala tuleks piirata aiaga, et eriti lapsed ei saaks seina lähedusse. 
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5-kordse osa karniis tundub suures mahus olevat hetkel rahuldavas seisus. Esineb 
pragusid, aga eraldunud tükke ei paista. Kui katus jääb pikalt remontimata siis võib 
kiirelt tekkida murenemine. Suureks probleemiks võib hoone juures pidada seda, et 
katuselt satub vihmavesi fassaadile, kus see kahjustab müüritist, sest puuduvad 
vihmavee torud. 
 

 
 
Siiski esineb ka ohtlikku murenemist madalama osa kohal oleval karniisil. Kui sealt 
midagi kukub, siis kas eterniitkatusest läbi või põrkub see kivi katusepinnalt üle 
katuseserva (heal juhul jääb katusele pidama). Sellist karniisi saab parandada ainult nii, 
et karniis lammutatakse ülevalt kuni alumise kahjustunud kivireani ja ehitatakse uuesti 
ülesse. 
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Tegemist on raudtee poolse küljega. Madala osa karniisid on täiesti kohutavas 
seisukorras. Siin on näha ka suurt kahjustust 5 kordse osa seinal. Seda parandada on 
võimalik ainult suuremahulise lammutuse ja uuesti ladumise näol. Suureks probleemiks 
võib kujuneda ka asjaolu, et parandatud ja vana müüritis ei jää ühesugune. Korralik 
fassaadiremont eeldaks seega kogu hoone voodri uut ladumist. 
 

 
 
 
Juba 2 aastat tagasi tehtud ekspertiisis on soovitus madalam hooneosa lammutada 
täielikult, kuna selle renoveerimine pole mõistlik. Konstruktsioonid on liiga kahjustunud. 
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Madalama osa sokkel raudtee poolt. 
 

 
 
Madalama osa karniis raudtee poolt. Siit on näha kui suured tükid on juba ära 
kukkunud ja millist ohtu võiks kujutada jätkuv karniisi murenemine. 
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Kõnnitee poolt vaade 5-kordse osa vahekarniisile. 
 

 
 
 
Madalama osa kõnnitee poolne karniis. 
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Madalama osa kõnnitee poolne karniis. Siit on näha, mis mahus on ära kukkunud 
materjali ja kui suurte tükkidena võib karniis eralduda (v.t. pragusid krohvitud karniisi 
otsas). 
 
 

 
 
Madalama osa karniis hoone nurgas. 
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Madala osa sokkel on väga halvas seisukorras. 
 

 
 
Madala osa nurgas on sokli osas nii palju materjali ära pudenenud, et varsti on oodata 
suurema seinatüki eraldumist.  
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Hoones on kõik trepid puidust, mida tänapäeval enam kasutada ei tohiks, sest trepid 
peavad olema mittepõlevast materjalist. 
 

 
 
Vahelagedes on avad, mis on piiramata. Põrandad on puidust, mis on hakanud 
pehkima. 
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Hoones on terasest mahuti, mis oli soojaveeboiler. 
 

 
 
 
Hoones on raudbetoonist mahuti, mis oli veemahuti. 
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Tulekahju asukoht. Ülesse poole minek oli ohtlik. Katuse alused konstruktsioonid olid 
keskmises osas ära põlenud ja katuses oli auk. 
 

 
 
Põrand, mille pealt sai pilte tehtud oli osaliselt pehkinud ja katki astutud tuletõrjetööde 
käigus. Kuna katuses on auk siis puitkonstruktsioonid on märjad ja kahjustumine 
jätkub kiirendatud tempos. 
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Hoones on üks suur korsten, milles on tühimikke. Pildil olev lammutus kahjustus on 
juba selline, mis võib põhjustada korstna ülemisest osast tüki eraldumist. 
 
 
Kokkuvõte olemasolevale olukorrale. 
 
Hoonel on tulekahju tagajärjel katuses suur auk, mille kaudu sajab hoonesse vihmavesi 
ja puitkonstruktsioonide kahjustumine toimub kiirendatud tempos. Hoone seinad 
hakkavad ka kahjustuma sademevete mõjul kui kiiremas korras katust ei parandata. 
Hoones on eksperdi hinnangul viibida ohtlik, kuna vahelagedes on suured avad ja 
vahelae konstruktsioonid on osaliselt pehkinud. 
Madalam osa on nii halvas seisus, et see on möödakäijatele ja rongidele ohtlik. 
Juba 2012 aasta ekspertiisis soovitasime selle lammutada, hetke olukord on läinud 
hullemaks. 
Kui lammutada pole võimalik, siis tuleb piirata jalakäijate juurdepääs hoonele nii 
kaugelt kui võimalik. 
 
Kõrgemas osas on seintel ja karniisidel suured kahjustused. Hoone stabiilsusele need 
hetkel veel mõju ei avalda, aga raske on leida mõislikku põhjust selle hoone 
renoveerimiseks. Hoone on väga spetsiifiline ja sellel on välisseina kohta väga vähe 
kasutatavat pinda.  
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Kokkuvõte 
 

1. Millised on hoone võimalikud kasutusalad?  

Kuna hoone on nii spetsiifiline, siis mõistlikku kasutust on raske leida. 

Tegelikkuses on Eestis hulgaliselt veetorne, millele ei ole suudetud kasutust 

leida. Eriti keeruliseks teeb ka hoone kasutamise tema asukoht (kahe rongitee 

vahel) ja rongidega kaasneva vibratsiooni mõju. 

 

2. Hoone tänane seisund 2012 versus 2014 (arvestades põlengust tekkinud 
täiendavaid kahjusid); 
Madalam osa tuleks ikkagi kohe lammutada, sest see on ohtlik. 
Kõrgemal osal puudub sisuliselt katus ja vihmavesi pääseb hoonesse. Kui seinad 
täielikult märguvad on nende väljakuivamine väga pikk protsess. 
Raske on leida põhjust seinte ja katuse remontimiseks kui puudub hoonel 
funktsioon. Eksperdi hinnangul on see hoone oma aja ära elanud ja oleks vaja 
lammutada, sest renoveerimisel puudub majanduslik mõte. 
Hooned on selgelt rohkem kahjustunud kui 2,5 aastat tagasi ja järgneva 2 aasta 
jooksul kahjustuvad veel rohkem.  
 

3. Hoone ohtlikkus raudteeinfrastruktuurile 
Raudteele kukuvad krohvi ja tellise tükid just rongide sõitmise ajal. Kui suurt 
kahju teeb üks kivi rongile, on küsimus rongi omanikele. 
 

4. Rekonstrueerimiseks vajalikud tegevused koos orienteeruvate maksumustega. 
 
Madalam osa oleks vaja lammutada, kuna hoone on juba sedavõrd 
kahjustunud, et renoveerimine ei ole otstarbekas.  
Kõrgemas osas oleks renoveerimise puhul vajalik lammutada kõik puidust 
vahelaed ja katus. Lammutada tuleks hoone sisesed mahutid ja rajada uued 
aknaavad välisseintesse. Ehitada tuleks uus trepikoda, katus, vahelaed ja 
fassaad täielikult remontida. Paigaldada tuleb uued aknad ja uksed, ning teha 
uus siseviimistlus. Lisaks on vajalik paigaldada uued tehnosüsteemid. 
Eksperdi hinnangul maksaks kõrgema osa hoone rekonstrueerimine u. 195000 
eurot. Siia hinda pole arvestatud raudtee poolse osa rekonstrueerimise lisakulu, 
kuna hoone välisseina ei saa rekonstrueerida selliselt, et raudteeliiklust ei 
suletaks. Arvatavasti oleks võimalik ehitada öösiti ja lühikeste vahemike kaupa. 
See on täiesti eri maksumusega ja seda täna hinnata on keeruline. 

 
 
 
 
Eksperthinnangu koostas AS Telora-E 
 
Tanel Seppel  
   
Volitatud ehitusinsener, tase 8 
 
„/allkirjastatud digitaalselt/“ 
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Tapa raudteejaama veetorn-depoo mälestiseks tunnistamine 

 

Täname Teid arvamuse esitamise eest Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo ning Narva 

raudteejaama peahoone mälestisteks tunnistamise kohta.  

Paraku jõudis juulis allkirjastatud kiri meieni alles novembris 2015, seetõttu on vastus viibinud.  

 

Olite nõus Tapa ja Narva raudteejaamade peahoonete mälestiseks tunnistamisega, kuid Tapa 

raudteejaama veetorn-depoo mälestiseks tunnistamist ei toetanud. Veetorn-depoo kaitse alla võtmise 

kohta esitasite järgmised vastuargumendid: puuduvad selle kasutamisest huvitatud isikud, selle seisund 

on halb, see asub raudteele ohtlikult lähedal ja asukohast tingituna on selle rekonstrueerimine kulukas.  

 

Vastavalt määruse „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning 

kultuurimälestiste andmete muutmise kord“ §2 lg 2 on omaniku või valdaja arvamus mälestiseks 

tunnistamise menetluses Muinsuskaitseametile soovituslik.  

 

Esitatud argumentide valguses on Muinsuskaitseamet veetorn-depoo mälestiseks tunnistamist uuesti 

kaalunud 01.12.2015 toimunud kooskõlastamise komisjoni koosolekul. Väljavõte komisjoni otsusest:  

13. Tapa raudteejaama veetorni kultuurimälestiseks tunnistamise ettepanek. Esitaja 

Muinsuskaitseamet. 

Triin Talk tutvustas kultuurimälestiseks tunnistamise ettepanekut. Komisjon, tuginedes 

muinsuskaitseseadusele ja Vabariigi Valitsuse 20.09.2002 määrusele nr 286, otsustas: jätkata 

kultuurimälestiseks tunnistamise menetlust. 

Tapa raudteejaama veetorn ja jaamahoone  on osa Tapa kultuuripärandist ning raudtee arengut ja 

rolli silmas pidades on need olulised  kogu Eesti kontekstis. Lisaks on tegu oluliste maamärkidega Tapa 

keskuses (sellest tulenevalt on kohalike elanike poolt tehtud ettepanek Tapa raudteejaama ehitiste 

kaitse alla võtmiseks juba 2008. aastal). 

 

Kuigi hetkel puuduvad võimalused hoone kasutamiseks, võivad need tekkida tulevikus. Mälestiseks 

oleva ehitise puhul on toimiv funktsioon küll väga oluline, kuid mitte tingimata vajalik. Tihti on sellised 

mälestised nagu veetornid, korstnad ja varemed säilitatavad ka praktilise kasutuseta 

sümbolobjektidena. Käesoleval hetkel muinsuskaitse all olevast seitsmest raudteejaama veetornist on 

ainult üks kasutusel elamuna, ülejäänud seisavad tühjalt tähistades raudtee ajalugu ning olles piirkonna 

maamärgiks.  



Tapa on linn, mis on kasvanud raudteejaama ümber, raudteekompleksi rolli linna kujunemisloos ja 

linnaruumis ei tohi alahinnata. Tapa raudteejaama veetorni sümbolväärtus on väga kõrge, selle kaitsele 

on asunud nii kohalikud elanikud (pöördumine vallavolikogule, maavanemale ja Eesti Raudteele 10. 

09. 2008) kui ka vallavalitsus (Tapa vallavalitsuse kiri Muinsuskaitseametile nr 7-5.1/2384, 28. 05. 

2015).  

 

Hoone tehnilise seisukorraga tutvusid 16.12.2015 kohapeal Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa 

vaneminspektor Kaarel Truu ja insener Virgo Eiche. Inseneri hinnangul on torni tehniline seisukord 

vaatamata hävinenud katusele rahuldav, madalam depoo maht on halvemas seisukorras (vt Lisa, 

ülevaatuse aruanne). Juhised esmasteks töödeks on antud lisas 1. Kui hoone on tunnistatud mälestiseks, 

on võimalik selle korrastamiseks taotleda ka Muinsuskaitseameti restaureerimistoetust.  

 

Veetorni kaugus raudteest on olnud sisuliselt sama juba rohkem kui 100 aastat. Kirjas mainitud 

varinguoht (kukkuvad tellised) on tingitud torni seisukorrast ning seda on võimalik parandada. 

Esmaseks ülesandeks on edasise lagunemise peatamine. Töödega viivitamine või nendest loobumine 

suurendab varinguohtu veelgi ning laguneva torni küljest kukkuvad tellised võivad põhjustada 

õnnetuse, mille kahju on torni konserveerimise hinnast suurem. 

 

Tapa veetorn-depoo on väga oluline osa Tapa kultuuripärandist ning raudtee arengut ja rolli silmas 

pidades on see tähtis kogu Eesti kontekstis. Tegu on ka olulise maamärgiga Tapa keskuses. 

Kultuuriväärtusliku hoone lammutamine oleks lühinägelik samm, mille tagajärjel esmajärjekorras 

kannataks linnaruum ning seda kasutavad inimesed, laiemalt muutuks vaesemaks kogu Eesti 

ehituspärand. 

 

Arvestades hoone seisukorda ja väärtust Muinsuskaitseamet siiski jätkab Tapa raudteejaama veetorn-

depoo mälestiseks tunnistamise menetlust.  

 

Vastavalt muinsuskaitseseaduse §12 lg 1  Asi tunnistatakse kinnismälestiseks ja asja kinnismälestiseks 

olemine lõpetatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel. Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või 

kinnismälestise omanikule. 

 

Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku toimumise ajast anname Teile teada, soovi korral võib ka omaniku 

esindaja selles osaleda.  

 

 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Siim Raie  

Peadirektor 

Tel 5061835 

 

 

Lisa: Ülevaatuse aruanne 16.12.2015 
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Ülevaatuse aruanne 

Toimumise aeg: 16.12.2015  

Vaadeldud objekt ja probleemi põhjus: 

1. Vihula mõisa magasiait (reg. nr. 15976), katus-katusekandmik. 
2. Vihula veski (reg. 15975), niiskusprobleemid, koorduv välisfassaad 
3. Tapa veetorn, tehniline seisukord. 

 

3. Tapa veetorn 

3.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Tapa veetorni tehniline seisukord on vaatamata hävinenud katusele (tulekahju aug.2014), välise vaatluse 
hinnangul rahuldav, tornidest idasse jääv madalam hooneosa on halvemas seisukorras - soklitsoon ja 
välisfassaad on rohkem lagunenud ning kahtlustavalt esineb ka katusekandmiku probleeme (hoonesse küll 
sisse ei pääsenud, et kindlamalt väita, aga väljavajunud lõunapoolne välissein ja pikipraod otsaseinas viitavad 
hoones toimuvatele deformatsioonidele).  

Mõlemal hooneosal on fassaadipinnal krohvikahjustused ja kivide lagunemine toimunud põhiliselt katuselt 
allakukkunud sadevee pritsimisest seinale (maapinnal sokkel, alumise katuse liitekoht torniseinaga, 
eenduvad osad seinapinnast ning eriti madalamal hooneosal, räästatsoonides katusekatte amortiseerumise 
või katuseplaatide purunemise tagajärjel sadevete läbijooksust müüritisele. Mõlemal hooneosal puuduvad 
vihmaveerennid ja allatulekutorud. Arusaadavalt veetornile sadeveesüsteemi väljaehitatud ega planeeritud 
ei olnud, kuid madalamal hooneosal nende puudumine on üllatav. Tõenäoliselt oli sadevetesüsteem algselt 
lahendatud lamavrennidega ja katusekatteks oli siis valtsplekk. Amortiseerunud plekkkatus asendati mingil 
ajahetkel eterniitplaatide vastu ning rennid jäid tagasi tegemata - lamavrenne katusele enam teha ei saanud 
ning ripprennidest loobuti, kuna eenduva krohvitud kivist karniisi tõttu oli teostus raske.   

Veetorni osal on hoonesiseselt kahjustunud trepikoja puitkonstruktsioonid - trepimarsid, puidust vahelaed ja 
vahelaetalad. Katusekonstruktsioonide tehnilist seisukorda ei õnnestunud hinnata, kuna juurdepääs puudub. 
Katuse puudumise tõttu on hoonesse sadanud vett ning lisaks puitkonstruktsioonide kahjustumisele on 
saanud kahjustada ka välisseinte siseviimistlus - värv- ja krohvkate. Üldine välisseinte ja vahelagede tehniline 
seisukord on tugev ning rahuldavas seisukorras.  

  

3.2 Kokkuvõte ja edasised tegevused hoone säilimiseks  

Hoone ei ole varisemisohtlik, kuid vajab kiiret reageerimist katuste korda tegemiseks. Ilma  katuseta või 
puuduliku katusega hoone kahjustub ja laguneb suhteliselt kiiresti ning iga järgneva aastaga suurenevad 
töömahud ja rahalised kulutused hoone minimaalsel tasemel korda tegemiseks.  

Esmased tegevused: 

- Võtta tarvitusele meetmed veetorni katuse taastamiseks. Võib kasutada ka ajutisi lahendusi (mitte kile- või 
koormakattest -katuseid), kuid soovitavalt kohe algupärase lahenduse järgi - valtsplekkkatusena. 



- Korrastada ja tagada madalamal hooneosal katuse sadeveekindlus  - kõik katkised või puuduolevad 
eterniitplaadid asendada tervete plaatidega. Katus peab saama vettpidavaks. Lisaks väljaehitada 
ripprennidest sadeveesüsteem, kus rennid kinnitatakse riputuskonksude abil alumise roovi külge, rennide 
kalded tagatakse riputuskonksude kohapealse painutamisega.  

- Madalamal hooneosal teostada katusekandmiku tehnilise seisukorra uuring kandevõime kontrolliks, 
vajadusel võtta kasutusele abinõud kandevõime tagamiseks. 

- Välisfassaadi pinnalt eemaldada lahtised, kihistunud ja pudedad varisemisohtlikud kivid, krohv ning 
betoonkatendid, enne kui need ise varisema ja allakukkuma hakkavad.   

- Eenduvates kohtades korrastada lagunenud krohvkatendit, et sadevesi ei tungiks hoone 
konstruktsioonidesse.  

- Hoida hoone tuulduvana ning kõrvalistel isikutel sissepääsu takistavalt. 

 

Aruande koostas: 

Eh.insener Virgo Eiche, MKA Lõuna Eesti Järelevalveosakonna insener-konsultant.  14. jaanuar 2016.a. 
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AS Eesti Raudtee 

Toompuiestee 35 
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raudtee@evr.ee  
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         Meie: 22.04.2016 nr 1.1-7/1615-5 

 

 

 

Teavitus Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 

 

Teavitame, et Teile kuuluva Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo mälestiseks tunnistamist 

arutati 31.03.2016 Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul.  

 

Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12 (1) Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse 

Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või kinnismälestise omanikule.  

 

Palume tutvuda Muinsuskaitse Nõukogu otsusega (Lisa 1) ja Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnanguga, mille mahus on lisadena ka varasemad menetlusdokumendid: 

https://drive.google.com/open?id=0B6mXTPYpmFJyUXpfUS1BZlIxSWs  

  

Kui Teil on ehitiste mälestiseks kohta täiendavaid arvamusi, siis palume need esitada hiljemalt 

maikuu lõpuks. Seejärel vormistatakse Kultuuriministri käskkiri ehitiste mälestiseks tunnistamiseks, 

käskkirja väljaandmisest Teid teavitatakse.  

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 

 

 

 

 

 

Lisa 1. Väljavõte Muinsuskaitse Nõukogu 31.03.2016 koosoleku protokollist 
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MUINSUSKAITSE NÕUKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 2-2016 

VÄLJAVÕTE 

Tallinn,          31. märts 2016 

Kultuuriministeerium 

Algus kell 14.00, lõpp kell 17.30 

 

Osalejad: Lilian Hansar, Toomas Tamla, Jaak Huimerind, Viljar Vissel, Anton Pärn, Urve Sinijärv, Tiit 

Oidjärv, Priidu Pärna (lahkus pärast 1. päevakorrapunkti), Peep Pillak, Riin Alatalu. 

Puudusid: Elari Udam, Maris Mändel (esitas arvamused kirjalikult) 

Juurde kutsutud: Tarvi Sits (Kultuuriministeerium), Siim Raie, Carolin Pihlap, Triin Talk, Maili Roio 

(Muinsuskaitseamet), piiskop Philippe Jourdan, Erik Salumäe (Rooma-Katoliku Kirik), Aini Härm, 

Boris Dubovik (Tallinna Linnavalitsus), Madis Tuuder (Narva Linnavalitsus), Reino Lõhmus (Paide 

Linnavalitsus), Anvar Salomets (Eesti Raudtee), Teet Sibrits (Jõelähtme Vallavalitsus), Sigrid Turja 

(Keskkonnaamet). 

 

Koosolekut juhatas: Lilian Hansar, esimees 

Protokollis: Liina Jänes, muinsuskaitsenõunik 

 

 

5.2 Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo. Triin Talk (Muinsuskaitseamet) tutvustas 

eksperdihinnangut ja selle järeldust. kahe hoone kaitse alla võtmise ettepanek tehti algselt 2004 

raudteejaamade alusuuringus, 2008 kordasid ettepanekut linnaelanikud ning samale järeldusele jõuti ka 

projekti „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames. 

Jaamahoone on väärtuslik ja detailiderikas, ajaloolise hoonemahu, välisilme ja ajastuomase interjööri 

detailid ja dekoorielemendid peaaegu terviklikult säilitanud historitsistlik ehitis. mis koos veetorn-

depooga ja jaamakompleksi teiste hoonetega moodustab funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse 

linnaehituslikult tervikliku ansambli. Veetorn-depoo moodustab koos jaamahoonega tervikliku 

ajaloolise kompleksi, on Eestis ainulaadne raudtee- ehitis ja Tapa oluline sümbolobjekt ja maamärk. 

Mõlemal hoonel puudub hetkel funktsioon ja need on tühjad. Veetornis on olnud põleng ja ehitis on 

avariiline. Hoonete omanik on Eesti Raudtee. Eesti Raudtee esindaja Anvar Salomets selgitas, et omanik 

on nõustunud peahoone kaitse alla võtmisega, kus näeb tulevikus ka funktsiooni, kuid mitte veetorni 

kaitse alla võtmisega. Selle edasise kasutuse osas plaanid puuduvad ja asukoha tõttu on 

konserveerimistööd kallid. Hetkel taotletakse veetorni lammutamist. 

 

Otsustati: Teha kultuuriministrile ettepanek tunnistada Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo 

kultuurimälestisteks. 

 


